Česká federace Spastic Handicap, z.s.

Výroční zpráva za rok 2015

Sídlo:

Jaselská 355
415 03 Teplice

IČO:

46070711

Strana 1

Slovo úvodem
Tento rok, pro Českou federaci Spastic Handicap již dvacátý třetí, je specifický tím, že
bezprostředně předchází ukončení paralympijského cyklu, který bude uzavřen v roce 2016
paralympijskými hrami v Rio de Janeiru.
Jako každoročně i v tomto hodnoceném období bylo naším hlavním úkolem však zabezpečit dostatek příležitostí nejenom vrcholovým sportovcům, ale především široké mase handicapovaných, v rozsahu, který jsme schopni zejména ekonomicky zvládnout. Mezi oblíbené
doplňkové sporty v našich klubech patří například stolní tenis, plavání, šachy a florbal. V
zimním období se provozuje i zimní turistika, spojená s výcvikem běhu na lyžích pro mládež.
Zde si zájemci mimo běžek mohou vyzkoušet i sjezdové lyžování nebo snowboarding. Některé kluby se věnují také vodní turistice, která v sobě kombinuje prvky vodáckých sportů, turistiky a táboření.

Federace
Česká federace Spastic Handicap svou činnost pro spasticky handicapované sportovce
vykonává již od roku 1992. V současné době se počet našich členů pohybuje okolo čísla
4900. Základním článkem federace jsou spádové tělovýchovné jednoty a sportovní kluby.
Těch je v současnosti následujících jedenáct: Handicap Sport Club Velké Meziříčí, SC Jedličkova ústavu Praha, SC Obchodní akademie Janské Lázně, SK Jedlička Liberec, SK Kociánka
Brno, TJ Březejc, TJ Léčebna Košumberk, TJ Spastic Sport Praha, TJ zdravotně postižených
Halma, TJ zdravotně postižených Nola Teplice a druhým rokem také Handicap Sport Club
Havířov.
Jsme členy Českého paralympijského výboru a Unie zdravotně postižených sportovců
České republiky. Jsme také členem a jediným zástupcem pro Českou republiku v mezinárodní
organizaci CPISRA, která patří k zakládajícím členům Mezinárodního paralympijského výboru. V roce 2013 jsme se stali řádnými členy nově vzniklé Mezinárodní sportovní federace
boccii BISFed. Máme také zastoupení v Klubu paralympiků Českého olympijského výboru.

Významné události roku 2015
Atletika
Atleti měli v letošním roce vrchol sezóny v Doha v Kataru, kde se konalo mistrovství
světa IPC. Našimi nejúspěšnějšími reprezentanty byli Dušan Grézl, který získal bronzovou
medaili ve vrhu koulí třídy F38, a Petr Vrátil, který získal v hodu oštěpem téže kategorie taktéž bronz. Eva Berná získala ve vrhu koulí třídy F37 velmi dobré čtvrté místo. Na bodované
místo v první osmičce z našich atletů dosáhl ještě Daniel Hýna, který v běhu na 1500 m třídy
T38 zaběhl sedmý nejlepší čas. Naši atleti tak zajistili dvě ze tří medailí české výpravy a 25
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z 41 bodů za umístění mezi prvními osmi. V celkovém pořadí české výpravě patřilo 60. místo
v medailovém pořadí a 41. místo v počtu získaných bodů z 96 zúčastněných zemí.
Boccia
Naše boccistická reprezentace se v letošním roce zúčastnila hned čtyř mezinárodních akcí, na kterých měli naši reprezentanti příležitost sbírat body do žebříčku BISFedu, ze kterého
se budou profilovat nominace na paralympijské hry. První byl Evropský pohár ve španělském
Sant Cugatu. Mezi jednotlivci dosáhli nejlepších výsledků Kateřina Cuřínová (BC1) a Kamil
Vašíček (BC3), kteří ve svých kategoriích obsadili shodně 6. místo. Velmi dobře se ve Španělsku zapsal i nás pár BC3 ve složení Jozef Suchý, Jiří Svojanovský a Kamil Vašíček, který
získal stříbrné medaile. Dalším turnajem byl Světový pohár v polské Poznani. V jednotlivcích
dosáhli na umístění v první desítce František Serbus sedmým místem v kategorii BC2 a Jozef
Suchý devátým místem v kategorii BC3. Našemu páru BC3 se sice nepodařilo zopakovat
umístění na medailových pozicích, ale sedmé místo alespoň zajistilo našemu páru účast na
ME, kam se nominovalo 8 nejlepších evropských párů. V anglickém Guildfordu však
v základní skupině náš pár BC3 prohrál všechny zápasy a skončil na posledním osmém místě.
Tím se uzavřela možnost nominace na LPH přes soutěž párů a jedinou cestou, jak získat nominaci na LPH pro naše boccisty tak zůstala soutěž jednotlivců. Důležitý krok k získání nominace na LPH udělal Kamil Vašíček ziskem stříbrné medaile na Světovém poháru
v kolumbijském Santiago de Cali. Klíčovým turnajem pro naše boccisty bude mistrovství světa jednotlivců, které se bude konat v roce 2016 v Pekingu. Na této soutěži se bude rozdělovat
nejvíce bodů a úspěch na MS bude pro získání nominace na LPH rozhodující.

Cyklistika
Cyklisté měli letos první vrchol sezóny již v březnu na dráhovém MS, které se konalo ve
městě Apeldoorn v Nizozemí. Naši federaci zde reprezentovali Matěj Benda (C2) a Jiří Bouška (C4). Matějovi se v žádné disciplíně nepodařilo dostat do první desítky, nejlepším jeho výsledkem bylo 13. místo na 1 km s pevným startem. V této disciplíně Jiří Bouška vybojoval po
velmi dobrém výkonu bronzovou medaili. Ve stíhačce byl Jiří taktéž třetí a postoupil do přímého souboje o bronz. Ve vyrovnaném souboji s kolumbijským závodníkem nakonec podlehl
o pouhou desetinku vteřiny a získal nakonec čtvrté místo. I tak se však stal nejúspěšnějším
českým reprezentantem na dráhovém MS. V rámci silniční sezóny absolvovali naši cyklisté
již tradičně seriál závodů světového poháru UCI a také mistrovství světa, které se na přelomu
července a srpna konalo ve švýcarském Nottwilu. Z našich reprezentantů na medaili dosáhl
pouze Jiří Hindr, který získal bronz na časovce jednotlivců a stříbro v silničním závodě.
Lukostřelba
Lukostřelci se v letošní sezoně zúčastnili mezinárodního žebříčkového turnaje v Novém
Městě nad Metují a zejména pak mistrovství světa v německém Donaueschingen. Soutěži jednotlivců třídy W1 dominoval David Drahonínský, když po jednoznačně nejlepším nástřelu
v kvalifikaci nenašel přemožitele ani ve vyřazovací části a získal titul mistra světa. Ve čtvrtfinále navíc stanovil novou hodnotu světového rekordu ziskem 144 bodů ze 150 možných.
Tímto vítězstvím si navíc zajistil účast na Letních paralympijských hrách v Riu. Ostatní naši
lukostřelci budou muset o účast na LPH bojovat v roce 2016 na mistrovství Evropy a kvalifikačním turnaji v Novém Městě nad Metují.
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Zimní sporty
Náš curlingový tým se v letošním roce opět pokoušel probojovat do A skupiny na mistrovství světa. Na kvalifikačním turnaji ve finském Lohja se našim dařilo v základní skupině,
prohráli jen jeden zápas a postoupili do vyřazovací části z druhého místa ve své skupině B.
Bohužel semifinálový zápas s Koreou prohráli a po prohraném zápase o bronz se Švédskem
získali celkové čtvrté místo. Do skupiny A postupovali pouze první dva týmy. V zimním
sportech máme dále také zastoupení v alpském lyžování díky Tomáši Vaverkovi. Ten se
v roce 2015 zúčastnil několika závodů Evropského poháru IPC, nejlepšího výsledku dosáhl
v obřím slalomu v rakouském Pitztalu, kde dosáhl devátého nejrychlejšího času mezi 37
účastníky.

Další aktivity
22.Vyhlášení nejlepších sportovců a osobností proběhlo opět na počátku následujícího
roku v Kulturním domě Dubí – Bystřici. Za přítomnosti hejtmana Ústeckého kraje pana Oldřicha Bubeníčka a dalších významných osobností byli oceněni nejen nejlepší sportovci federace, ale i trenéři, cvičitelé a naši význační podporovatelé. Sportovní kluby také nominovaly
k ocenění své nejlepší sportovce z řad mládeže. Nejlepším sportovcem roku 2015 se zcela zaslouženě stal lukostřelec David Drahonínský z SC Jedličkova ústavu Praha, který na mistrovství světa získal zlatou medaili, navíc ozdobenou novým světovým rekordem. Do síně slávy
byl v roce 2015 uveden Petr Ježek, jeden ze zakladatelů bocii v České republice. Trenérem
roku se stal Vladimír Brada (lukostřelba), Cvičitelem roku Monika Doskočilová (TJ DS Březejc). Vyhlášeny byly také nejlepší TJ a SK, soutěžící v Atletické lize, kde zvítězila TJ Léčebna Košumberk. Cena Amicissimus (Nejlepší přítel) byla tentokrát přiznána Luboši Trojnovi (vedoucí odboru kanceláře hejtmana Ústeckého kraje) za trvalou podporu Paralympijského týmu Ústeckého kraje a Romanu Onderkovi (zastupitel města Brna) za dlouhodobou
podporu SK Kociánka Brno.
Přílohy ke sportovním akcím
Příloha: Kalendář akcí roku 2015

Sdružené TJ a SK:
SK Kociánka Brno
TJ Březejc
TJ ZP Halma
SK Jedlička Liberec
SC Jedličkova ústavu Praha
TJ Léčebna Košumberk
TJ ZP Nola Teplice
SC Obchodní akademie Janské Lázně
TJ Spastic Sport Praha
HSC Velké Meziříčí
HSC Havířov
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Ekonomika:
Účetní závěrka roku 2015
Viz příloha – výkaz zisku a ztrát
Viz příloha – rozvaha
Viz příloha – příloha k účetní závěrce
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Plán na příští rok
Opět bychom rádi navázali na kvalitní práci s mládeží v našich TJ a SK, které poskytují
díky přístupu našich cvičitelů mladým postiženým lidem péči, umožňující jim realizovat se
prostřednictvím sportu a zvyšovat tak jejich šance integrovat se do majoritní nepostižené společnosti. O reprezentanty a vrcholové sportovce je tradičně federací dobře postaráno našimi
reprezentačními trenéry, hlavním cílem v této oblasti zůstává zajištění co nejkvalitnějších závodů a domácích i zahraničních soustředění. Dlouhodobým cílem je zajištění zdravotní péče,
specializovaných sportovních vyšetření a v neposlední řadě osvěty v oblasti antidopingu.
Rok 2015 byl rokem vrcholících příprav na Letní paralympijské hry v Rio de Janeiru
(7. - 18. září 2016) a zejména plnění limitů a sbírání bodů nutných pro získání účastnických
míst na této nejprestižnější sportovní akci.
Atlety čeká v červnu 2016 mistrovství Evropy IPC v italském Grossetu. Krom toho
budou mít možnost plnit limity pro zisk účastnických míst v Riu na řadě významných domácích i zahraničních mítinků.
Boccisté budou mít svoje mistrovství světa v Pekingu, první po zavedení našeho nového domácího soutěžního systému, který by ve střednědobé perspektivě měl znamenat významné zvýšení kvality. SC Jedličkův ústav Praha bude v našem hlavním městě opět pořádat
velký turnaj s mezinárodní účastí.
V cyklistice se v roce 2016 uskuteční vedle celé řady závodů světového a Evropského
poháru mistrovství světa na dráze v Itálii. Pochopitelně se budou v obvyklém rozsahu i akce
domácí.
Lukostřelci mají na programu mistrovství Evropy, které bude v dubnu pořádat francouzská lukostřelecká federace. Vedle toho se naši lukostřelci zúčastní mezinárodního žebříčkového turnaje v Novém Městě nad Metují, kde budou mít poslední možnost získat kvalifikační místa pro LPH.
Curlery v příštím roce čeká další pokus o postup na MS z kvalifikačního turnaje a to
vedle seriálu turnajů, otevřených i mezinárodní konkurenci.
V domácích soutěžích chceme opět poskytnout příležitost co nejširšímu okruhu sportovců a to hlavně z řad mládeže v paralympijských sportech. Realizační týmy jednotlivých sportů
plánují také množství domácích soustředění a testovacích srazů.
V roce 2016 federace plánuje uspořádání více než 20 domácích akcí, z toho nejméně ve
dvou sportech počítáme se zahraniční účastí.

Poděkování
V závěru bychom rádi poděkovali všem, kteří se zasloužili o chod naší federace, včetně organizací závodů, soustředění, sportovní činnosti v TJ a SK, zajištění reprezentace a zahraničních výjezdů. Nelze všechny vyjmenovávat, neboť jejich výčet by byl příliš dlouhý a
určitě by nebyl úplný. Proto mi pouze dovolte, abych jim vyslovil uznání jednoduše, ale o to
upřímněji: DĚKUJEME.
Rád bych ještě předal zvláštní poděkování našim sponzorům, podporovatelům, příznivcům, mediálním partnerům a rodičům, bez nichž by naše činnost postrádala rozměr, který
si díky jejich trvalé přízni může naše federace pro svoji sportovní činnost dovolit.

Ondřej Sejpka
předseda SH
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